
���--����-�!����'IMuseu La te r a nense

As três longas colunas. em que o « Osservat ore Roma
no» dá uma idéa da que seja o volume primeiro dos Anais
do Museu Lateranense, revelam alguma coisa do trabalho
imenso que o catolicismo realisa no munjo inteiro para o

conhecimen to e a aproximação das cultu ras c'ive sas,

Para 1925, o Papa Pio XI promovera a realisação da

grande Exposição Missionaria em Hemo. Nunca o mundo
vira espetaculo semelhante: a maior, a I .ais larga possiv el
documentaçãn ela culti-ra espiritual e meterial dos povos em

cujo seio a ] greja realiza sua tarefa ue apostolado. De to

dos os recantos m .... is distantes, do meio de povos ignorados
ou esquecidos, tinham vindo objetos de uso ou de arte, len
das, crenças, L.jsLor�us e informações de Cl)S�L;J,('S. TI:c1 , me

todisado f) catalogado como a sciencia e acumulado e va

riado como a vida.
Quando se encerrou o Ano Santo, Pio '�I deu carater

permanente a essa Exposição que fascinara os :nstltutos
cientificos e os sabias do mundo. Para a direção rio Museu
Lateranense assim constituído, foi chamado o padre Scumid t,
o mesmo que já revolucionara teclas os couhcci.nentoa de
etnografia. O trabalho continuou. Aos míssionarios catolicos

I' disseminados pelos desvãos do mundo, deu- se, além da tare
i fa de instruir almas e civilisar primitivos, a de reunir mate- �, BEHUM, 12-}\ Agencia ofi-
': rial para a sciencia. ° que se havia feito desde os primei- �,' cial DNB declarou que Viena, as-

I "ros tempos do apostolado, um pouco desportivarnenl.e, pas- � sim como toda a Ausl.ria, se tor-

,I sou a ser feito com sistemática segurança. � nou nazista ás 22 horas de ôntem.

II
O 1\1 useu Lateranense é o vasto arsenal onde toda ('s- t' i -.--

I sa copia de informação e documentário se acumula. Ali den- � I VIE�A, 12-E' o seguinte o

I
tro, f) Papa colocou urna aristocracia de sabios a examinar ID !lavo gabinete austríaco incl uindo
e concluir. Um principio preside a tudo: o acolhimento a to- i sete nazistas, três simpatizantes

,
das as formas de cultura, a todas as manifestações do espiri- ri do nazismo e dois não nazistas:

II to. E' esta, aliás, a norma da Igreja e só a incompreensão Chanceler e ministro da Defesa

I' pode pensar que a intolerancia da verdade seja um impeci- -Artur Seyss InquarL.
, lho á caridade. Vice-chanoeler=-Edmundo Gei-
I Desse vasto, infinito trabalho, o primeiro volume dos sedas Horstenau,
! Anais do Museu vai informar o publico cientifico, cio mes- ,I Relações Exteriores - Wilhelm

,I mo modo que a exposição missionaria de arte indigcna a SE)

II Wom.
realisar ainda este anno, em Roma. Finanças-Rudolph Neumayer.

O programa dOI Anais está exposto num artigo de Mon- ,iIIJustiça-Franz Lueger.
senhor Celso Constantini. Monsenhor Constantini foi rnissio- ·1 Educacão+Üswald Menghin.
nario e vigario apostolico na China e hoje é secretario de Assistencia Social-Hugo Jury.
Comissão de Pr.opaganda de Fé e presidente do Conselho de

1 } Agricultura+-Anton Reinthaler.
Administração do Museu. E3ses dois encargos - o apostoli- i�"'!'Con1ercio-Hans Finshbocck,
co e o cien tifico, (') uso da caridade e o da verdade são to- �;�iChefe de policia-Michael Skeob

IbO._Cl'istiani3mo. II �i�mecretal'lo da Segurança Públi-
ca-L. Kaltenbrunner I

--------------;---�-----_.,.------ ,-,----------- -----

-'Assistencia aos es-' orree no seu posto
tranieiros indi

gentes
• RIO, 12-0 comité de técni-I
cos dç Liga das Nações, para a I
assistencia aos est.ranjeiros indi

gentes, em sua terceira sessão,
no mês de fevereiro, I1dotou um

modelo de convenio que poderia
servir de bai'c aos govêrnos na

conclusno de 8cordos eventuais.
Esse modelo comporta dez ar

tigos e parte da idéia de que.o
Q.rincipio de humanidade e o CUI

dado da bôa ordem social devem
incitar os Estados a conceder
uma assistencia pública a todo

estranjeiro desLituido de meio de
existencia.

O convenio define as pessoas
ás quais se aplica essa assistenóa i
e os meios de repatriamento. I

O comité juntou ao projéto de,
convenio rccomendaçces' de cara

ter prático, no sentido de colo
car os indigentes estranjeiros sob
() mesmo nivel que os nacionaia
em materia de assistencia.

---------------------------

Belgica reconhecerá
','a conquista da

ftiopia
BRUXELAS, 12-0 Conselho

de Ministros confirmou a decisão
de propôr a designação do em

huixador da Belgica ao ben�pJa-1cito do «rei da Italia e impera-I
dor da Etiopia».
A designação do embaixador

será feito dentro em breve.

•
I

Von Ribentrop dei'"
xou Londres com

destino a Berlim
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r?roprüetQrio e Diretor Respensavel J A I R fi c A L L A .» O
._-------_

Domingo, 13 de Mah·�o de 1938 I NUMERO

CURITIBA, 12 - ErubafC,JU
para o Rio, via S;}o Paulo, o H.

i Ivo Leão que, da capital da Re
- ; pubEca seguirá pé,ra n. AI m nha,

I com o fim de al!tol';zadu pdoS ')AUTT O 12 A 1·· " ,. IS· d· l]\ff d·
.

. 1 'L·), -

po ICIa V<,,,tlguU()l'es p:::ra encetar vanas ln leato (,OS '.la ,f'IN�[roS, enLa-
ç'stCt trahalbando ativamente para diligencias n:lo só nesta capital, bolar ncgocja�:ões com firmar; a!e
,,('�('dJrif' o paradeiro dos ladrões ('CIIIO ta!ubcm n0 illterior do Es- mão para a venda de madeiras,
que, lndibriando a vigilancia do !;\:/c. !

especialmente pinho.
J\iuE'eu J-iisto:'ica, roubaram nesse ----------------- ! ------- .. ------

i.'sLabcircln,cn Lo vários ohJ·étos do 1m. �..".I 115 iN'

l1lai� allo valor. . g'Y���1Se�1 �a'!io�r.�a e Jlens,oesO ferto é avaliado em vanas. - ..---------.--.
...

_

centenas de cíJntos,.uma Vf',Z que! �·J\�im_';"I�'\Il ��l�> "5\':rr�'�,l'no)�dft!� ;� .',>
.

'

:IS peças �f'�aparCCldas, çd�m c:e �u� ilf� Ú � �U V!! U6U . �,�� t.; ser-
.,erem de fWlssHna prata. tmhaml o

•__

lllll valor hi�L(ll'i('o enorme. I ,\l. r.� d!1.$! . � !'\! II!

Foram ronbad.s objéLos psr·! VEHi1'(Ual,g�jeS uâ ..,�js<[m��a
LencenLes <lU imperador Pedro 1,; ._._______

.::2

pr:ncipa!rm nte artigos de m,m-I
Larin.

. ! ���C9 :L� -- tE' tEB�� v��h!1 a5p��·aç'ãu da q;�'B-

d
Da lis�a daE! pe�ats .

desaparecI- : se. �\!I;;.'l Cam(g!ra eKfr�íi"!lta9 �i]� apn:15eBlta�i) Il.n� fjli"@jéio,as consoa o begUll1 e. ,�.. .'.0. - . ., r ".�, c' �Uma cabeçada com passadores, 'e a esse �rOjetO tr�s !)EJlí0::.'[I�(\.H.:r'll@S� �Uãll, plha �rde�n
lima testeira de cinturão com d'�5 Adv®gaf4oi dó ra:1l'3S��; ou!r�, pe�o Si:ndicill'1i:O !\]ii'�
passadores, chapas e fivelas, um sn��rlill dos Advogarlos;; e Clt te�'ceko p��o CBublf: dos
par Ele pa]ssad(lr�s, do.is ,cabeções Advtlg��OlS. Fechada a C�m�ra9 c@ube «:)@ C(ml'3c&hOl
uma moeoa do Impeno, cunhada, f�'il- ....... ,�.�� "'�,r- �.""'.r",!Io,.".�"" ",1),-" T�<1>�""�''''i''' .n;li1l�"" •. '

1868 ·lh d í-'...<",u •• o:'J� ...1\i,/7 l'e�.h.;,)�<.", ",'" fi.,�w � � uM ..'lI'''v ��h.ar a � e�r�em ; uma preSl a com LIaS;",�"..I!, ..� � "Ií!'i'! � ".,').?",. o" di, ., (,"_' "" .. �<
chapas ornamenL,1J3 em fórma de I

�!�f6:C IU'-� (!lre.a�,...,o I!:�e t,ho'!l �l1íli;llll.��U!l.O ule a�YII'.ht::lil .. "UaO� Vl'

coração, uma chapa ornamental e pellls@es para @s adwogadcs e serventunrhils da jus�
para testeira de cabeçada, uma: tRça. O Conse5ho acaba ds rerr�etel' o proce5so,a\Cm�'�d
'chapa ornamen�al de pres�nha, i pa.nhado dos mencioll1�dos substitutivo§� ao mh�8s
com corrente chIlenas; .uma flve�a 'tro Valdeinar Falcão com um parecer no qu "'.com roseta para peItoral, tres _

' , ... ,

RIO, 12 - Teve alta, ontem, do hospital, a ultima vítima do
pequenas fivelas, chapa retangu- manifesta preferencla pejo trabalho da Ordem dos;

celebre cachorro Nero.
. lar, três pequenos passadores e Advogados, com i1equenas alterações.Trata-se daquele cachorro, que, deIendendo a propnedade que

Iestava á sua guarda, atacou dois homens, só abandonando a luta, várias outras peças, tudo isso de O minisitro do Traball"d@ vai estudar o assún-
ao ser prostrado cúm um tiro. prata. to, e o seu desejo, como teve ocasião dec�arar 'II é o

-

�. • • ,] 7' d E t A delegacia de Roubos movi- I d "fi... �..,- ...!i � ,

'

O casl) passou-se, conforme fOI notIcraNO, na esLaçao e S a·
t I t d· e que a ve�na aSlm açao ua c.asse possa ser'

.

·d· I d t ,. Se pro men ou a gumas mmas e 1l1-
.... ·d d �ft • a.. • �cio, onde haVia SI o Il1sta a a recentemen e uma

. �erraIla. u.
-

• • ... alenul a entro 11.10 ma�s II.IIr�f�e possl\'e�.
LONDRES, 12-A sra. Riben- prietario, como o estabelecimento não tivesse �uhClentes. garant13s, 1 Posto

em liberdade Creado o Instituto ser30 seus associadas..

d N
.

I . d arda ao mesmo um dío ne nome Nero qu!' rondava
d

'
" .trop e. o. mlmstro

..
os �I;\OCIOS co ocou e gl� : _ ...

<' , antes o tempo obrRgatorios os advogados InSCritos na Ordem @sEstranJeIros do Relch estlveram durante a nOIte, sempre LeI e, Igllante.
. •• _.�A •••�. d. _ rn I .jI."" • �,�_

h· d h- PI· B -I Pela manhã era preso á Cl;rrente, havendo para ISSO uma pes- provls�onaYOS e 50 ;Chél (pra3 "

..

gua M.en .. 'i# IlnSti 6.tO� naOle e man a, no aacIO u
BELO HORIZONTE 19 As f ".,!j n ,..lI '. ,jI, ." �. �.. " •

ckingham, onde foram recebidos soa encarregada. . ..
,- re erlua uruem, os servel!1l!.ual(�os �O.$ O��ItH)S €la JUS-

pelos soberanos, aos quais apre-I Na manhã da ocorrencia, Nero recusou-se a ser acorrentado. autondades hberl�ram, nYd ano
tiça e cartorios de registr�s ou de t�otas ·'ederae.s

sentaram as despedidas. E quando ainda se faziam tentativas para prenclel�o, entraram na pass�do, o sesntenc13do Va emar
estaduais ou municipz,is, desde qMa não se incluam"d d

. ,. d· �no dois op0"anos Perelra dos antos.
»Foram toma as gran esprecau- serrana para começar o senlço lU"

'E . b'·I· 1 . E t t t d d a ma obri(ll�doriamente em Q)U-aTO f81Ylmafll d'e Inn'e:yj(jjJ':.nc§aões elas autoridades policiais, I O cão, desconhecendo-os, atHc(j�-OS. �sta e eceu·se a uta e
. � re an o, proce en o u í!:l>

".IJ I . � "o
�

. ,,�. ..'" .

Çf· PJ .·t d ·f ) co·rneçou correndo sarl"lle produzido Deles dentes ferozes do a- reVlsao lIO processo, constataram federal, estauua ou mU;r��lCgpal, os c<npregad8,!l3 do,a 1m (e serem evr a as manI es- ,(1 'o
.

b i " , ,

f
.

l"b • •

d!fi � ,

.

t
-

.

h t"s nas proximidades ni�al. que Valdemar· OI posto em I er- propno 8ns'btuto, e �r\;.,.em em lOCCas as 5!:J.las S�-
.... d�Ço:!:�,ei�� �as não houve ne-

I E:olicitados os socorros (;t. p:llic::? e �a assistencia, como estes dade. antes �do temPdo. r ç3es, ta dos institutos de ad't!©gad�s ou �'Ji�rê'l5 as-. -

d
< ,] I r 1" 'ltu'·n,>o dos operario� atacados, FOI expedI a OI' em Para sua • '""" •

d· t d d ,,õces5idade da mtel'vençao a poh- I
taru8ssem, um popu ar, ':m lace . Li �

• "",C, f d .. o resto soclaçoes ou SUl .ca OS e a vogauº� ou ser':lentua-
cia e a visita do ministro do I puxou

do seu revolver, anatendo ? amma!. daptura, a Im e cumpm
rios da justíça.

��ich possC1U quasi despercebida,
.

Nero, morreu, guardando fIfllmente o seu posto, a pena.

o fiel Nero� no loca' onde tomb:lu!

1104

u
proxima re�o.'ma
da Policiar o

I RIO, 12-E,,;teve ôntem no ga-
•_ II binete do ministro da Justiça, em

conferencia com o sr. Francisco
Campos, o capitão Felinto Miller,
chefe de Policia do Distrito Fe
deral.
Foi objeto da conferencia a

próxima relórma da Policia Civil,
cujo projeto já foi discutido e

relatado no Conselho Federal de
Serviço Publico, (;�vendo, dentro
de dois dias, ser remetido ao Mi
nisterio da Justiça nara o estudo
definitivo.

Austria se

22 horas
tft,[.;.If�'" �� 15 nazlsta�., li � L; \_J ú,411 -..&. ii

ôntemde
Secretario da Educação Politi-: mente: "Nossos irmão, auslriacos

ca-Major Hugo Klausner, i acolhem com entusiasmo as tropas

I f1�emãs. Não ,se trata ,de uma mar-
VIENA, 12-Pe'lsôas chegadas.' clla. em pais estranHo;, parec�,

aos círculos presidenciais assim mmL? ��tes, o regresso a patna
descrevem os acontecimentos desta perdida,
tarde: ° presidente Miklas não

..--------

aceitou a demissão do chanosler CO�11 I,)mSchnscbnigg. O governo permane
ce no poder e resolveu não ceder
diante da ameaça alemã. O go
vemo dirigiu um apêlo a todos os

Iunoionarios públicos para que
permaneçam nos seus postos. A's
19 horas, o general Muff, adido
militar em Viena, e o sr. Keppler,
que exerce as funções de ministro
do Reich, apresentaram-se ao pre-

sident1e.Miklas a quem entregaram S. PAULO, 12 A's

19,301---
_. -

um u tímatum para que o governo horas de ontem DO Hotel Plaza,fôsse confiado ao sr. Seyss In- � Avenida São João, Jorge Fran- Prineipe do l.t.uesnonte
quart; o sr. Miklas recusou aten- J. d 30 d I R 120·· d Pí f

.

co umor, e an nos, casa o orna. prmcipe e remonte oi
der, alegando que o povo austria- secretario da Bolsa de Café de nomeado <comandante designadoco só é responsavel perante Deus Santos, e residente nessa cidade, do Exército» e inspetor da arma
e sua consciencia, e não podia tomou tres tubos de < Veramon . de infantaria.
aceita� instruções de. u� gov:ern? dando em seguida um tiro no O duque de Pistola e o duqueestranjeiro.

�

A Au�.tfla e .e ,fIcara peito. Socorrido pela Assistencia, de Bergamo foram nomeados cosendo um Estad.o lIvre. e �nQepen-1 foi internado na Santa Casa em mandantes do Corpo de Exército.de�te. Os plempo�en�Iaflo� ale- I estado grave. I Estas nomeações foram publi
raaes concederam a Austna um Prestando declarações, Jorge

I

Guias pelo boletim do Ministerio
;lOVO praz,o, que expirará ás 2l Franco disse e:11 virtude ele rer da Guerra.
:;OI!S.•A.te agora nenhuma re�o- dado um desfalque de 17 COlltos' -

---e-·--..-·-;----- •

,uçao 101 tomada do lado a1emao. de réis e na impc:""iLilidade de E§tlgari��!na ê!fUbZ"!Jl"
saLisfazer esse c(Jllipromi�so veiu ,l\'.(llUB.Oiieem ,,78®Mliiiing[@u

_BE!1LIM, 12-As tropas al�- a São .Pn1110 afim de \W [;0 con·1
:no." oe fato pl'ne1rar;nn no tcrn- scgnia esse dinbeiso. Nada ob- i ASSUNÇÃO,]2 -- Foi pllbli-I í crio uustric.ro �c.,l. '[.01',1 �:t ·l";t.o :'-"1 J I

A

L
,I

I,., c j�, x, , ,( n(,o, res(, verei pac ermu a o·. cado o r eCi'eto g'll\'ernamení;ll
apesa,' dus desmerJtídos. O "\'oe1- xisLeIlcja. 'que nOffi0ia o general n"tig8l'fi-!,ischrr Beubacbtcr", er:l longo A autoridade de [('['.'lCO 11:1 bia :��inistro cm \Vashillg:()n.a:tigo dedico do aüs aconLecimeli- CcnLral abriu inrructito, q!l� P['(lo,· --.------.--.---.---- ..

tos na AusLri3., ('�,c]al'('(e textual· seguirá na deleg;1�ia competenle. EaIHt;a�.H�fffiili&á tl,N:���];�j,fI"
Ilti (�.� �-fl�� It', U �J;;, ff:�1 �

�ãe§ c@m Th'l�·i1ll1aS
I §�� <{;L;' Jfo�à ��:, � ilj{� ,;:;!;: &u ;de.!nães
I --- ---------.--

HISTOttlCO E S. PAUL

no

Tendo dado um

tarie da Bolsa
tentou

desfalque, o serre

de Café de Santos,
suicidar ..se

<·· ....1...... '.

-.:, � ...

� :;

""'''''.'' .. � �....,., ,'1,'

t
.'. .tI ,i'"',. II

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FEMININ
Higiene

Direção
Odeon o lider

Os sapatos de setim branco

de.
Na Edade Média, as mulhe-

ficam perfeitamente limpos, pes- OS, InemaS res usavam camisas até as pés,
sande-se-lhes um lenço embebi- confecionadas com pequenas pré-
do de alcool e depois uma bo- gas, bordados e presilhas de ou-

neca de algodão seco. A voz e a arte de Odette ro e de prata no pescoço e na
-------------------------. Amara! em "O Luar do Mor- beira das mangas, segundo a ca-

Mais um grande lan ro", uma das tT)ais lindas tegoria social de cada uma.

I ...

f�nt�sias de. "O Sa'T'l?� d,!" O uso do "rouge"

t R
Vida que o Ilder eX.blra Vi..

Q d
.

id b

çamen O no ex ..' -' d uan o se traja vesti o ran-

corlosament� aln a 'co, ou negro, convém, pintar 08

este !'"l""l es labios com um lapis de "rouhe'
que se harmonize com a cutis.

mora, a "Distribuidora de Films _. -_.-.-._-_.-------------------

Brasileiros" lançará no lider dos

infantil Sapatos de setim

A contribuição do talento e

da voz de Odette Amaral pala
«O Samba da Vida» são bem
valiosos, sem duvida. Nome vi·

torioso no «broadcasting» nacio
nal, Odete Amaral trouxe pala
o Cinema os brilhos de sua mo

cidade e todas as caricias de sua

voz apaixonante e, mais: o seu

modo inconfundível de interpre
tar sambas e outras expressões
da nossa musica popular. Con
vidada para participar de- um

dos lindos quadros de fantasia do
belo celuleide da Cinédia, diri

gida por Luís de Barros, para
atuar, justamente, no quadro
mais indicado para emoldurar a

sua voz que é apropria VOI. do
samba, Odete Amaral enfrentou
as <cameras> e se viu vitoriosa.
E, realmente, no «Luar do Mor
ro» ela é a grande sensação.

I Quadro bonito, que reproduz
i com fidelidade, o Mono carioca
mais carateristico. O «Luar do
fvlorro» .com os rítimos musicais

embriagadores que o lO'fJlvem,
com o delicioso samba que Ode-

I te Amaral interpreta e com as

lindas garotas e os glUp(,S «ma-

�"
! [andros» que o enriquecem é

Sa rba,...a Sta n C k ! uma das grandes seduções desse
wy I delicioso hlm da Cinédia para o

. qual Hipolito Colomb o' nazI dosNa semana que hoje termina, foi esse exito

In('ompar.,velld "N . .

-

..
,.

nossos cenografos, fez cenários
e asce uma Estrela", que vai ficar, por certo, classificado d I b t trui biO verão é uma época que . es um ran es, cons ruiu am len-

entre as maiores produções de 1937. E sem Intervalo algum, a t I ti O f » dU
.

d do ci d d F'
.

.

es e egan rssrmos. s« ans e
mte renova o cartaz o cmema e to o o lorianopolis chie», Od t A Id d 1· d

e e -smarat, que ouvem a
an o-nos outra rea izacão surpreen ente, outro celulorde que reune3 sua voz nas suas sempre vitorio-

uma soma apreciavel de fatores de sucesso inlalive.s: «Stella Dal- dsas irra iações, aguardam o mo-Ias-Mãe Redentora». A estrela desse film foi feita lazem muito
mento de ir vêl-a em «O Sam-

poucas semanas em Nova York, porque Samuel o concluiu tarn- b d V d b Ia a i a» o e o argumentobem muito recentemente. E' bastante deixar que Dulcina e Odi- de (Eurico Silva) que, sem delon, quando, ha menos de dois lT êses se ausentaram de Holly-
wood, ainda «5tella Dallas» terminava suas tomadas de camera. �hegou a hora dos
E, no entanto, nem dois mêses transcorridos, já o publico em bra�os
FIorianopolis, poderá conhecer esse espetacule sem par.

King Vidor, o sempre inccníun
divel King Vidor, a quem o cinema
conternporaneo deve uma cêrvo de ines
timaveis serviços, é o responsavel por
"Srella Dallas". E que nos dá tra

balho de alto mérito, 9 afirmam os

criticos americanos e o retificarão tam
bem os nossos, já a partir de ama

nhã. A "performance" de Barba.ra
Stanwyck, em «5lella Dallas\) -Mãe
Redentora», é qualquer coisa de iné
dito. Ninguem poderá dizer que a

conhece, á miss Stanwyck, sem ter,
primeiro, travado relações com este seu

soberbo desempenho. Ela está movi-
John Bois mentada, cheia de vida, temperamen-

tal, caprichosa e por vezes exquisita, quasi grotesca, de acôrdo
, . com as Rrubricas" do seu papel, John Boles, no marido cie Stella,
as cnan- vai mostrar-nos apenas outca de suas creações imorredouras. A
aos pais, grande surpreza do film será Anne Shirley, que por pouco não

"rouba" muitas das. suas sequencias. Daqui chamamos a atenção
do publico para 3 atuação extraordinaria de Shirley.

E o mesmo se pode dizer de AJan Hale e Barbara O'
Neil, sem mencionar ainda Majorie Main, Edmundo Elton, Geor-

A palha trançada dos cha- ge Walcott, Gertrude Short e Tim Holt, "Stella Dallas" é ex.

péos fica muito b m, sendo Ia- traída da famosa novela de igual titulo escrita por Live Higgins e

vada com agua de sal. Os ta- Prouty e o "serremplay" por sua vez confiado a Vitor Heermann
petes lambem ficam bem claros. e Sarah Y. Mason,
polvilhado-lhe:; sal, antes de var- Esse excelente fi Im da Uníted será, apresentado no Rex
fe·los. J domingo.

Apenas tanham aparecidado na

criança os dentes incisivos, deve
a mãe começar a lava-lo, hem
como a boca do filho ensinando
lhe, desde êsse momento, esta

pratica higienica, afim de evitar
perburbações posteriores na den
tadura da criança e outras enfer
midades que podem até afetar
o estomago.

�1Para combater a péle sêca das
crianças, devem IiS mães reduzir
a proporção de assucares e dos
larinaceos na alimentação) dos
filhos, aumentando a das frutas
frescas e das gorduras.

A natação para as crianças
não é prejudical, como supõem
muitas mães. O fundamental é
ensinar- lhes perfeitamente este

desporte. prevenindo qualquer ris
co de inconveniente, e logo os

pequenos acharão um motivo de
divertimento. muito agradavel e

benelíco pala Sl'ÕU organismo.
Aos que aprendem convém a

agua ligeiramente temperada. Por'
isto, em muitos clubes europeus
existem piscinas com agua ligei
ramente amornada, dedicada as

crianças que se iniciam no sport
da natação, ensinado sob a dire
ção de professores abalizados.

QLlando uma criança se atraze

mais do que o comum na forma
ção das palavras, os pais não se

devem limitar a esperar que A

natureza realize o milagre, mas-

ao contrario, preocupar-se inteu
sareente com esta manilestação
retardada, auxiliando á criança,
mediante a ajuda de algum vo

cabularia grafico e fonetico.

enterra muitos perigos para as

crianças. Convém, por isso, as

sim que chegam os primeiros ca

lares, redobrar a vigiíancia na

alimentação dos pequenos sêres.

Principalmente para as crianças
nutridas a mamadeira, o verão é
uma estação sobremaneira deli
cada.

• Depois da inlancia na uma

etapa na criança que reguer dos
pais a atenção maxima; da

pU-lberdnde, quando ela começa a

entrar na adolescencia e o orga
nismo sofre di versas transforma
ções: E' necessario atender á

tonificação do corpo e ás liçães
da miraI. Se o primeiro cuida
do tem uma importancia bem
maior,

As crianças pensativas, cabis
baixas, distraídas e que estão

quasi sempre afastadas, reque- .,

rem vigilancia, por isso que po
dem sofrer desordens de ser ata

lhadas no inicio.
Tudo quanto afetu

�!?s devem interessar

Vantagens do sal

nenhum detalhe pôde
não é, insignificante.

ser, como

de ROSE MARIE

"Stella :Dallas--Mãe Reden-
I

tora", com Joan Bailes, Bar-
bara Stanwyscke Anna Shirley

�amisas femininas

M i 5S a
hino á beleza I D.
CIGANO

cinemas.

HOJE: Um
em técnicolor:
IDILIO

Henriqueta Cam
pinas

com Amabela e Henry Fonda
A diretoria da

Associação <lr-
mão Joaquim»,

convida a todos
os seus associados
e suas exmas. fa-

Trata-se de um lindo bunga- milias, bem como

low, de um terreno com 52:750 as pessoas amigas da fiaa.:là d.
metros quadrados, com agua cor-

I HENRIQUETA CAMPINAS,
rente potavel uma olaria. e a assistir á missa que em sutra
uma grande pastagem. gio da sua alma, manda celebrar,
No legar Barreiros. Preço de oca- segunda-feira, 14 do corrente, ás
sião. lnformações: Julio Bousfitld, 7,30 horas, na capela do Azilo
Barreiros. de MF.ndicidade «Irmão Joaquim»

VENDE-SE
Casa, Terrenos e Olaria

na

II

. Companhia Internacional de Seguros
Séde: RIO DE JANF.IRO

Capital Subscrito Capital Realizado
3.000:000$000 1.200:000$000

destinado ao ramo de acidentes no trabalho 500:000$000

Agentes: LIVONIUS & elA.
Seguros de Incendio, Transportes, Acidentes Pessoais, Aci

dentes no Trabalho, Automoveis e Veículos

Escola de Comercio de San ...

�

ta Cata. ina

( I nstituto Livre )
FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL

CURSO DE AD;vUSSÃO, PROPEDEUTlCO E PER!
TO--CONTADOR

MATRICULAS ATE' o DIA 15 DE MARÇO
Informações á AVENIDA HERCiLlO LUZ, 47

das 16 ás 20 horas

a
Agora que se aproxima a

época de exibir os braços con

vem esmerar-se em seu cuidado.
O principal consiste em escova

los com certa energia, utilizando
uma escova um pouco dura e

um sabão suave, que proporcione
bastante espunma.

A Eletrtc
PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN

TOS PROCUREMBAN�O DE �BEOITO
POPULAR E AG81-
�OLA DE SANTÂ

�ATARINA

A ELETRIC,A
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LUqTRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n, 14

Assembléa Geral
Ordinaria

2a. convocação
Não havendo sido levada a

efeito, por falta de numero,«

sessão de Assernbléa Geral Ordi
naril, deste Banco, marcadd pa
ra 9 d� corrente, fica a mesma,
de acordo c �m os nossos Estil
tutos (art. 22, paragrafo únicG)
novamente convocada para o d:a
17 p. vindouro, ás 14 hora�,
quando funcionará e deliberará
com qualquer numero.

Florianopolis, IOde março de
1938.

A Elétrica
--�---

TINTURARIA HA' MUITAS I I

Mais a S E L E T A destaca
se pela perfeição do tingimento. e pela especiali
dade em raupas de senhoras. Em suma não se
confece RIVAL na arte,

Rua Tiradentes, 7 Fone 752

f. DIREITORIA

�� � � � 4- ==��� ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor Responsavel Jogam apenas 15 milhal'e� Inteh·o :&5$000A VOZ DO P -
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C A L L A D O ·1 RUA FELI;E SCMM!DT N, 5___ � ,_,__ ._ ,
,_' �t i3'li ··gpPue:s: M"lM*1'E _ �;:;-_._�--.;;;.
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DL' 6i"fi!SiW"')�"r�'«S"

��1t�do1�1<'''� f'r�'f��eAS� II Frutas Na�i?Dais e iAcido Tanjeo no tr1!-'Relig;a-O
'

A concessãude isen-rv.l.&�á"a. ..... �a..... m Est.8oo)ellaas i ltameuto das qnei" I I d\U'V

.. - _.- --' -- -' -, -

I encontram-se â venda no II liladnras
Hoje, na Catedral Metropoli_t,a. I"'-OPS ..!o d;rpit�s ã

__ 1 Salão �oinereial na, terá tnícío :1 série de sermoes!,: v ih:.. B 'U.,.,U_

PARIS.12-�,s�..
Leon Bhl�'1---'

-------

IR. Conselheiro Mafra, lO! O Departamento de Propagan- quaiesmais do esrímado cura rev-

;mprDIi1.k"C"espera poder con!u.ruci:1r ao presr I .' I da da The Texas Company (South ma. conego Hafl'j Ba:ler. li � '{,;��0�
(�ente da Repubhca, sr

.. �<\lbert I'A asp, ilft"agem e contra I America) Ltd., nos enviou o se- .". ",Lebrun estar em condições de IIUtli I: ,
.. ... 'mi'!JlU,iJiiil!...,.��� RIO, 11 O presídeat e da Re�, I -, •

I gu.m.te comu.Olcado, que constl-I publíca assinou o decreto rr , 330,organizar o novo govêrno. �

R I
'

Ih d
>J •

Ontem, nas primeiras horas dai, esmenaaem na UIf!.SI� tuira um otímo conse o, e gran- E�I!I-,A P quadis-põ..!'lob:·eor.11ylade Conce-

!'fu!l1�Ul�!J'·"';.a cO' ;;;t;!ln de utilidade médica e popular.] �I fi

��. Ider.alliSeni:ÕeSdeUir:;J.l:o:;.alf'lil.dê.-noite, c sr. Leon .Blun continuou i i Uma solução de Acido Tanico, '11 ganoJ. �.,. stão0S seus esforços para organizar o I 1 8 Ih d h' , �!II.],MJITromJ""'1'J ... R;1l:A N�;:;"e novo resuram: ...o cs ,

I Cfnnunieado du Servieo de Divul". G co eres e c a em um pou- i
.

C Ilo.l"t IDIn'l..J.!1l:U.....

I codíücadas todas as (g311Ú!;á:;;ks es-govêrno. Censidera-se que o ex-
_

d P I" c

D"
I co dagua, tem efr;to snrpre ;.' ,-'9 ESTAD9 DE SAN-, panll1a' atê agora, d::;iivlnue,.!e áprimeiro ministro tem uma tare- ga�:�ao a ü seaa do lU dente quando aplica pul: m Jo ':':'01 TA CATARINA ímportacão �o� fa�::}::·:::,��::;.:::;:r���Ia muito dificil, e que se alcan-
compressas sempre humidas nas O decreto leí n . 30u co...� d.' arn

çar êxito só o será possível acus- O te d id tif I á . I '" . .J- I' 'f I 80S e é mínucícno em t,;c1;\S "i! as-

_

caso recen_ e , a 1 en I lCa-. contra-revo ?çao, que, em rus- qum_:nalllli'aS em gera, ate a or-,
AI -g ii su'ntos que aborda. E,,!:;!:i.'Ja:nenteta de grandes esfôrços. çao e condenação dos membros so, tem o prefixo KRO, e abran- maçao de uma crosta castanha I
moxarna .. O

! â imprensa, estabelece a inteira) As dificuldades que se lhe an- do núcleo terrorista <Zotz », da ge quatro divisões: a primeira, I
escura. Imediatamente desapare- isenção de díreítos 'íl':;'.� o papel ím-

tepõem começam dentro do seu Russia, dirigiu a atenção do mun- com maior atribuição interna, e cem as dores, S0m necessidade de
I

O AlmoxMífado da Peuíteuciaria I portado pelo,;. ]OJ'.1Qi�� .n?-anten�?rio partido que fie opõem a d S' de esni I d' .

1 'L: d b t "f assim. em caratcr lieüilltlvo, umapropI, o para o el';TIçO e eSpIOr;ta�em a .guma externa, oc�pa a na es- gases coladas a fenda, permélne-, (O Esta o rece e propos a,s para ror I concessão que vlnhd sendo feitauma ooalisão com os centristas.
e contra espionagem sovietíca. pionagem dos boteis, correspon- cendo a crosta como um perga- f necímento de lenha. em toros, madei-] desde "[ de Abril de J .;311, por decí-E' certo, porém, que o sr. Leon Soube-se, assim, no decorrer, do dencia postal e l'epresentaçõ�s: minho protetor. Esta, após algu- I

ra de qualidade, poste no Esíatlelec;-I são, e� nortartz , j,:> uresídcnte 0,a
Blun já convidou o sr. Chau-

processo movido contra os <Zotz », diplomaticas estranjeiras. A divi- I
mas semanas cairá por si mesma, menta. E�pc,blIca atende:i.�"y urna fu!�d,,:t a o carzo de vice chan d

�

d
. �

d
. .

dei d 1 L •

t' , .. it e montada represea.-cao da A. D. Lemps pai' "
,'-

a exata extensao o ��rvIç�o sc- sao, numero OIS, a. cUJO cargo , elxan o no'.:,a pe e po:_ ualXo. �s propo::. as (levem ser e::'\.(1 ê.,S � ;�. exeia.
'

celer e ministro do Exteríor. ereto russo, suas ramIÍlCaçoes e esta a contra - esplOnagem nos Quando nao se d1spoem de A- assmadas pu.:s (üllCurrentes, devida- Entre as novas dL')()� :ç{íes nes1.�-0-
. atribuições, os diversos nomes e Países Balticos. A terceira, tra- ciclo Tanico em pó, uma infusão mmte se1ad:l::> com esd;m:dmentos, à'�creto lei, fIgura a di; e�:'scncla de

PARIS, 12--Nurna tentativa prelixos sob os quais se escondem balhando na França, e a qtlarta forte de chá venll' ou preto, dará ::obre a qualid,lde da maddra e pre-I autori�ação d? Ministe,",o da Justl

dese�perada para. �ão serem de- I as multiplas secções incumbidas 'I nos países do Orienle e Anglo- o mesmo resulLado, devido a ror- ço p'lT metro cubíco e, encaminha-
J

�a ,��i'U a cii"culaç,o c.:; f ..� �urn',

sal�J�dos, a �alOna do�. chefes I do trabal�o d? contra (,sPionage.�.1 Saxõ�s. . t? proporção de acido tanico, e- das, �m carta� fechadas, ao s:� �r. ,Jornal". '" ''''-'''' , _.,..;;;-.;;:_;pohtlCOS, comums.tas mObIhz.�ra�lE'
o maIS lOteress�nte,-venfI- .

�.I.E'm
dessas qu�tr0 grandes d1- xls�entf1 .na planta. sup-dtretol', ate o dIa J5 do CG�wlt':'.l j!),,,, fh..c", 'i._"<Jl $:.; ;�""",

.

..,.,,, -�

�.:''';:,.,;.ontem, as pr.es�as, alguns mIlha
cou-se que, na H.USSlf!, cada sec- VIsoes, a KRO amda t�n� age�- F.m bpotese alguma dever-se- mes.

, , , "
! Um3 casa a rua Jo<�res de o�erarIOs, mandando:os com ção do serviço secreto é v�uiad�, tc� desta\.�d�s nas repartlçoes �u- ha aplicar P?mad3.s ou �gordllras I,� A!tnOYarl!�d� cu ��nttenC1arta do Mendes no, 4 J, com cb3car .RS propnas vestes d? trabalho de perto, por outra. Ou seja, so- bhcas sovletIcas e nas delegaçoes antes de aplIcar a soluça0 men- Il.:.stad(l em l'lOrJanOp'lJ!S, 7 clz ma�ço
I T t � D; ..

··

0..üirétamente das .fabncas para o bre cada espião ou agente russo, e embaixadas russas, no exterior. I cionada. ! de J938.
. r� �r com :�;J!SI� �.I:'

-

palacio do «pr.e�ller», onde f�ram I ha um verdadeiro e .constante tra- Afóra a KRO ainda ex_istem a Este trat�mento, d�scobe�to,! O A: DE .AUIJ:OXAIUFE I m1am í1 ma Fr�n�lSC() [ote.;·
ent�egues petlçqes

.

ao
_
governo, balho de outra-espIOnagem. INO e a OPO,-a pnmf>lra com pelo dr. DaVIdson, do Hosp1tnl i H�ro�do VHe�a 1 tmo. Fone 1)20.

pleIteando a organlzaçao de um Antes, entretanto, de passar a ramÍíicações em tedos os países IIIenri Ford, em Detroit, U. S. \ --,---- - ---

govêrno totalmente baseado na
essa parte, vaie traçaI") em. suas do mllndo,-'e a' segunda, com .a A., tem salvo inumeras vidas e-I

Frente Popular.
. . linhas gerais, a organização dc> atribuição de inves�igar. a mall�l- vitando o sofrimento dos proces-IEnq�a.nto os,mI�Istr0s. d� Frun- serviço de espionágem, ria Hussia, ra pela qual os enllssanos SOVIe- sos antigos. I

Ca. d�cIdIram � seu pedIdo de,.�e- Até poucos anos passados., a tic()� s� ,desincumbem das tar:efa.s .

IIDIssao, os mIlhare� de COml�!1Is·. «Tcheka» era a nnic.,a _orgamia- e mlSsoes que. lhes são atnbUl-
I '-;;------:-�\;--::-:::- "" ..-:.--:: Itas form�ram; um cer.co em tor�o 1 ção secreta -russa. DepOIS, soube- d os, no extenor.. • t'fHfro da nl:Jb!h� r un e

do p�lacIO, mas depOIs 8 políCIa I se que essa reparti�ão tinha S?- No com:unicado s.egl1lnte dar�- Advogado
{;s dIspersou,. mandando rec?ar, frido algumas alterações e passa- mos as hnhas geraIS desses dOIS Rua Trajano n. 1 (seb.)08 que havIa penetrado ate o

ra a denominar-se G. P. U. Mas, outros grandes departamentos de
_,

rateo do palacio. só recentemente, foi que se conse- espionagem vermelha
r,'j

•
'.

II

guiu identificar a verdadeira ài- --' b Im O U S I n e
visão .da organização do se�viço Adoração r Ide espIOnagem. e contra espIOna-

, .' Toda reformada. marca WIPET,
gem, na,RusSla, que, atualm�n�e, e a marca ?ue �lonllna na atuah-

muito econQmica, vende-se" taem
é chamado .:Gogubes» (AdmmIs- dade e dommara sempre.Qualque-1 tando-se o pegamento. Pre�o de

tração Principal da Seg9ran?a do que seia � sua ne�essidade de ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL.

Estado), diretamente subordmada perfumarIas, prefira sempre I Rua João Pinto, 12 I

ao Comissario do Interiór do Go- as da marca ! r.
vêrno Sovietico. Esse serviço, e i ".

con.forme h�i� se� sabe, t�� sua Adnraeão I �
,

maIOr ramIhcaçao no extenor,-
. " --! '''_

setor ond'3 sua atividade é �ais MaqUIna de es�rever i I'ampla. Torna-se,
. portant0,. mte- REl\HNGTON ��

ressant�, dar as hnha& geraIS des- .Vend��se po�, 950$OC(). E� pt:r ��,
se serVIço externo. feIto estado. 1 amanho propno para �.§
Em ,Primeiro plano, encontra-se escrítor10 Idorm:,ções n". ;:;zrencialf.,:�a Secçao de Defesa e CombaLe desta folha. 1;-

,-------- .,.

Em 980 q uilocicloSi�,

-. _1tó__ :!§I---

\',
Ou�am hoje pela 1

PI1E.U, Sociedade \. <

I
do Rio de ·daneh·o I

I

A

Um pedido
•

que se JUS-
tifica

.,

Estamos informados, ter dado
entrada na Porlaria do Palacio
da Interventoria deste Estado,
uma petição firmada pelas exmas.
sephoras Emilia e Cecilia Para
nhos Schutel, pedindo ao exmo.

sr. dr. 'Nerêu de Oliveira Ramos,
D.D. Interventor deste Estado,
uma pensão que lhes tire do es

tado de pobreza que vêm passan
do há muitos anos, as filhas de
um catarinense que ilustrou as

páginas da historia de nOlSsa terra

ti que pela sua honradês deixou
sua família em extrema pobreza,
tendo ocupado cargos de grande
destaque no segundo Impelio do
Brasil e prestado serviços de guer
ra', na campanha do Paraguai.
Como se trata de um caso, que

teto eX!:IDlplo'na historia .9a nova

situação politica! inaugurada e� I
10 de Novembro de 193'7, haja i
vista ao áto do exmo. sr. Inter-I"entor do Estado de Sergipe, fei-
to âs filhas do finado dr.

TObias]Barreto, lhes mandando dar uma

pensão mensal de 500$000, por
se encontrarem nas mesmas con

dições, em que se encontram aquí,
as filhas do então Senador do

Imperio dr. Duarte Paranhos Schu
tel, diante dos serviços prestados
á sua terra natal, por aquele ilu!:'
trado brasileiro. Por isso estamos

certos de que a petição já refe
ri4ã, terá uma solução favoravel,
dado o alto criterio do exmo. sr.

dr. Nerêu Ramos, que saberá le
var em conta os 'Serviços que fo
ram prestados ao Brasil e ao nos

so Estado, pelo finado dr. Duarte!
Paranhos Schutel, quando Sena-'
dor do Imperio do Brasil.

••....................__..

Leilão I
Dia 15, às 19 horas, no predi(,

da rua Anita Garibaldi U·. 28.
t �uperior e novo Radio d.. repu

tada marca PIDLLIPS CQH. 6 va.lvu
las, t estabilizador,' noveis para
quarto, �ala de jantar. sa.fa de ViS!

ta, UMa. bicicleta para rapaz. muitas

�uças, 71dros, tapetes, quaJros e

miudaiis.

Rádio Naeional

Programa dãunao

A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista e3D duen�as fie Senb@)isi1ls

e eieeaneas)

DAS 9.00 ás 18.00 - Programas variados.
!!

i
! '

I

DAS 18.00 ás 23,Oú ! ,

I '

!
'

A'S 18.00 - Tarde dansante do sabonete Ta- i ':
BARRA i

'

A'S 20.30 A PRE-8 EM BUSCA DE TA-I
LENTOS - um programa para calouros I '

I,
I .:.*

A'S 21,30 - VOZES NOVAS DE 1938 I

A's horas certas, iornais fàlados com no-I
tícias em primeira mão, do Brasil e do mundo, Ifornecidas pela A NOITE e oferecidas aos

Iouvintes de todo o país pela casa Guimarães
Ltda.

'

Programa l1oblrno

i

!
,

(

SPEAKER - Celso Guimarães

AMANHA
ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND�
LINDA BATISTA
MAURO DE OLIVEIRA

eom

Regional de Pereira Filho
Orquestra de Dansas
Romeu GhIpsman com a Orquestra de

Concertos.
Radarnés AlI e a Sta:'s
Eduardo Patané e sua Tipica Corrientes.

ATEND1ERA� SU.L� CLINICA

do dia '7 de IDIU·eO em di�:.;�te

no NOVO í:ONSULTORIO li

Bua Felipe Sebmidt, 39

HORARIO: das 10 112 ás 12 e das 2 ás 5 hort!ól§

c oI
P
EM

'"

I o I

750
OVEIS

lo
"

----_ ----------------

Caixa Postal, 19

Curitiba

Representantes neíita �apital

MACHADO
Rua João Pinto (;aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



=A _GA,ZETA

Café-Restaurante São Pedro
� NABROADVAV -

Preprletarfu] -IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Fornece comidas a domicilio

RUA FELIPE SCDMIDT

�F)orianopo1is- 1938 _L...

•

19'T r

uelar Schw;-�jJ��l--: �ID�r!'!.�s�PI.m.�o�e�as��111Endereço Telegr.: DOLI l-. Caixa Postal, 32 �S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA '

_

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada +Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

V!AGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEJANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (joinvile) f: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dtréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

téros €tc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País ou, do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS _MODICaS

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA GERAL:
PELE e SIFIUS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
Fob confirmação microscópi-

ca e de Laboratorie.

Fabrica Andaluza
Martins Filhos, Ltda. � Rio de Janeiro
Fabricante em grande escala de chocolate em pó e mais

fantasias, canéla e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha maís de 70 anos. Exigir pro
dutos ANDALUZA é prova segura de bom gosto e de zelo
pela saúde.

ANDA LUZA reafirna sempre o seu valor I

Reoresent./;1 nte :

Francisco Bítencourt Silveira

Cabo)
Tele )gramas:
Fono) Frabisil

Rua Trajano N. l-{sobrado)

T
•

, .

"f

:'_l

Florianopol is
t

Enxertos grandes, qualí ..
dade suprema: UMBIGO,: I
PERA. UMA e outras varie-

,r Resldencia: Rua Esteves dades.
� .

'

I i�:i:r, I 38--Fone-l.555 Um pé 2$,�O, duzia 24$, 1

� ���s;
' cento J 80$000. Extra fór:,.,

V E-N-C-E--SE te 3$'000 c. u:, LIM9EIROS . .'

esplendlda e coníortavel casa, que enxertos muito íórtes, de, _

I além de moradia é

propría paraIcasa CECILIANO. MIUDO, ,GA-
_ ..

I comercial, recentemente reconstruída, LEGO e EUREKA, 1 pé,
I situada em bom ponto navíla deBíguas- 3$500. duzia, 35$QOO. .

I' sú,
e mals dois potreíros com exten- ,; ,

sa area de terras. O negocio é ur-

i gente. Tratar com »sé Sanches, na CARLOS NJU:ON
: mesma.

Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Santa Catari n a

I i --:=;=-g--'-p;;;;.. •

ELIXIR DE N06UEIRA
EmjJregado com euccesso em todMai mOle"tias provenientes da lIJPblIIGI Impurezas do sangue I

fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELlI
DARTHROS
PLORESBRANCAS
RHElJMAJJSMO
SCROPHULAS

S-e;Pr'lILlTlCAI

Laranjeiras

L

QUIZER oO�PRA�i
UM BOM CI-IAP"E'U,
MEL.t-IOR ENTRE OS'

R ,y.

o DO
OCURE O

EL.t-IORES

CURV
o Ct-IAPE'U

00

EIRA SI L.
o I

ChapeoD'o s
Quarenta
lTlilhões !"

c u
• !

\

fôrma
eleqonte

Côres
f i rmes

..!

Devido á crise, durante este mês vendemos com a desconta de 20-1_
'�

.

"

Depositaria: A I e' x a n d r e
�_ ,

5alum:
RUA CONSELHEIFlO �IVIAFFlA N. 12 - FLORIANOPOLIS

'"

<
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,
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A

".nda em toda. •......

ca.a. do rama

• no.

MOSTRUI-\RIO EfVi: i.'
• t

Tubarão

I
'

De Fama Mundial J---------

."

"'k .'$t..

Dr ..
Dr. Miguel
Boabaid I N S T I T U T O D E D I ,A

GNOSTICO CLINICO
DO

Dr. Djalrna rVloellmann

._--_._-

1\11 ED I (,.:, ()
Especialista em molestias de creanços, nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratamento do empaludismo e das molcstias da pe-

le e nervosas pela .J]utol1emotherapia

(:onsultorio e residencia--Praça 15 de Novembro, 13
:' Telefone, J .584 ;

Consultas:-Da. 8 às 11 e das 14 às 16 horas
.

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joãe Pinto, 13
1 elelone, 159.S

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Com prát ca nos hospitais europeus

CUNICA MEDICA E.\l GERAL
Consultas das J O ás 12 e das 16 ás 18 horas.

RA.IO )<.
GABINETE DE ELETROCARDI()GRAFIA

cUNICA i

Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração'
(diagnostico preciso das· melestias cardíacas por

traçados electricos)
�

CLINICA DE CRIANÇAS: DOENÇAS DO SI�TEMA
NERVOSO

".

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

.

Laboratorios de Microscopia e Aná
lises Clinicas

������§7_d;?������������fâ� Cálculo de, qualquer Ptanta.execuçâo; fls- �
� estrutura em, con-

I

cal lzação e direção li� .

ereto armado de obras �.
� e.ferto Aparelhamento com � .

� pleto para constr u- � I� � .t.. • , J ções de pontes em �

�
.'. .

JI. concreto armado �.
e :� ': . :

' � ,

JA � Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçõe3 de

� Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

I�
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue de..

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-
r gnostico precoce da gravidez), Exame de puz, escarro, li-

� quido rachidiano e qualquer pasquiza para elucidação de
� diagnosticos.
I� Fert�'ir.3ndo Machado,-S
l� TELEFONE 1.19
� B;:LORIANOPOLIS
�� �.......__,�------�������������:��'t

---

i lor. �icerdoll �ccacio Mo,:\

�."�_
Gottsmann. reira t

.

J
tem seu escnp-

Ex -chefe da elinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pcoreesor tÓJ ia de advogacia á rua

Indórg Burkhardt e Professor
Er\Vin .creuter)

EopeclaUsla em cirurgia
Geral

Carneir,o RibeiroOmar
ENGENHEIRO CIVIL

r�

I Rua 15 de Novembro, 416 •

�.
�

SALAS 12' e 13
l' ANDAR

Tel. 1503 Curitiba • Paraslá

.
Vísconce de Ouro Preto

11. 70. ,- PhorlP' 1277. ---

Obra. contra'iadas no I- semestre

���.
....be 193'7 ��

alta cirurgia, ginaecologia, (do-
U enças elas senhoras) e partos,

cirurgia do sistema nervoso e

-I'donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr, Curitioa-S. Mateus, operações de plestica .

� Ponte de concreto armado sôbre o' Rio S, [oão (Estr. Curitiba-Joinvile) � .

.

� Prefeitura e Forurn de Mafra � CONSULTORIO·--Rua Tra-

� rupEscolar de Mafra � � ano N. 1 e das 10 ás 12 e

� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 112 horas.

� Grupo Escolar de Irati ; � TELEF. 1.285 t.
� Meterrudade de �io Negro �

,,-

.

I� Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) �q I RE�IDENCI�-. Rua Este-

� Diversas construções de rcsidencías . �; I
ves Juntar N. 26

I.� .���������Iífi4@7Ó�'5'�AV�1ô���- TELEF. 1.131
_

'. I

I Caíx 1 Postal, 1 i O,

MEOICO-ESOEC1ALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das t O is 12-
das 16 ás 18

Consultorio: HU3 João"}�
Pinto, 7 .. -- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114

ITet 1317
---_

Dr. Carlos Corrêa-

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestías de criançasj"
Diretor da Matt;mid�u!a�
Medico da Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras]
..

"tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !ai�e·- Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Aderb�-I-;-1
da. Silva ,
I\dvogado

( ,

I
P. 15 de Novembro, 3 sob. I

Fones t 63 I � I 290

I Dr.

I Dr. Pedra de Mtmrl1 ;tJHV!
Advogado ---I

RI.1J Trajano, no 1 sobra.io I
Telephone fl' ! 458 I

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa I

Bacharel em Direlto I

Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San- ]1.1ta Catarina.
EscritolÍct' RiJa M'Ii;rechalfloriano Peixotb, 131

tsobrado sala n' I'
PARANA' SANTA CATAPINA

...

".!.'

-

_ ."_l1i&r ..�',: '4' •
,'. +

,
�.

i
I
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A GAZETA
-

,
.5

F'JQrianopolis.. -1938
rrf)í�IP'fiI'''. "f® t w -

VISTA BEM SEUS FILHOS

�asa no Estreito
------------------- � d

Especialista em Mo/estias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica (I

Dr. J o ã o d e A r a u j o

PÓ de arroz e ron ge

combinação feliz.

.

" PERDEU-Companhilila Nacional d'e N�vega.!VEf-..iOE-SE CHARLAUTH,lsE uma bolsa ?c8�pretaii &;ii
na Catedral sexta-feire última,

é o creme que revolucionou o pedindo-se a quem a encontrou

ça- Io.:� COa.telflra· Uma extensa área de te r·- �und?velho,e,óra revoluciona a
entregar nesta redação.U

ras, no lugar Barreiros, com vmenca do Sul.

I duas casas de madeira, pas- CHAR LAUTHM CtV imento M a ri timo ..Parta Florianopo I iSI ��spar�o��ita�erCz��n�:���� I
I aipim e cana, um bélo ba- não é um creme comum

Serviços de Passageiros:,?; ele C���� na.na� e bôa chac�r�, pos-
CHARLAUTH..

"p""
.

SI"
-

··----�lsutTnur·aOt"arguac��ec��ebiadesl· IPara o Norte ara o u IIS" B 1\'5. -Ilhe extinguirà as sardas, panos. a venda em todo
C o.B1radsil. ouza, nos a � J I ( 11 ( S •

I
"

I
notadamente na apita a

��������������������������������II
-

crnrue��nws, !�amlmma
R���.

- ' I irritação, deixando-lhe a cutis
I Esta a maior prova de sua alta12 do cor- O Paquete ITABERA' sairá á 18 do 1 limpa. macia e fresca. qualidade.

corrente para: MAqUINA DE :... #'5 .... H"Nfi'!!S'f �
ES�REVER

�����������������..�.�.. �.�.�.�... �.. _�.. I�_mm���=---�������������---

Lindas e graciosas confecções para meninas e garitas só

na A C A P J T A L.
Mafra - esquina da - TrajanoRua Conselheiro

Adora�ão

Especialista em molestias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher-Mo. estias de senhoras:

. Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.
Clinica médico cirurgi. 'a. Fraturas em geral.

Eletricidade médica.

Sá u I ODr. Ramos

If.

o Paquete ITAPURA sairá á
rente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

A oficina de marmore de
Carlos Zech mudou-se para
o Cáes Frederico Rola no.

75, nos fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quan

tidade de marmore.

Alegre

I

I
Royal, típo 10, p. escritorio \

usada, mas em perfeito estado.
Vende-se uma por preço muito

vantajoso.
Informaçóes na Tabacaria Baía

na, rua Trajano, 4; ou Caixa Poso
tal. 59.

lmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

Av·so Rece_be-sc cargas e encomend�s até a �e:�pera das saídas do�
L
paquetesI e emite-se passagens, nos dlas das saldas dos mesmos, á vista do a·

t estado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos �n�azens. daCompanhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.

AVISO

ESCRITORIO-PRi\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. '3 --(FONE·1666) -END. TECE0. CJSTElr1A

Para mais lnforrnacões com o Agente
.J. SANTOS CARDOSO

quinta-feira
17 de Março

o saboroso CAFE'AVANTE VENDE-SE uma casa si- VENDE-SE
tuada no Estreito. Boas aco-

U 'SINGER f 't
modaçõ�es e todo conforto. I esta::'� maquma em per fi o

Para ver e tratar a Estrada I Tratar á rua General Bettencourt
Geral no. 105. ! n·. 90.

Puro ou com assucar é vendido na

Casa �'A SOBERANA"
2 -. Rua Felipe Schmldt ... 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

"

A Casa Miscelanea
__�ns-.

_

. não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

R. TRA..JANO N. e
1?lorianopolis

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica <ia Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor d • serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultorlo a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ol,lro Preto, J J - FLORIANOPOLlS

--------------------------------------

Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de
Janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-rino

-JaringoJogia do Rio.
Chefe do serviço de olhos. ouvidos, nariz e gar
ganta�do Centro de Saúde Pública de Ftoríanopolls
Consultorio a se abrir

brevemente á .

Rua Visconde de Ouro Preto, J J - FLORIANOPOLlS

Banco do Brasil
Capital

Furado de reserva
10G.OOO:DOO$OOO
; 259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Jur)5 (C01YlERCIAL SEM LIMITE) 2% alaDep. limitados (límíte de 50:000$) 3% a a

Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer fmportaacías),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

4% a. a.

5% «

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Q.o.,ZETA
�-----------------------------------------------

Floríanopolts. 13-3-1936

DESPORTIVA

ção,

Aval x Atéttco do Chico. Póde d<!( hr:H, por in.,termédio de A GAZETA, que
o Narciso desaparecerá, pois não I'darei oportunidade parll que o

faroleiro mór se engrace. \
BERT1NYO: vulgo Váreta, II'promete defender com galhardia

as bolas de Ewaldo, e talvez tirá-!
Ias de cabeça, pois acha-se em

[órma, e vai lembrar os bons tem

pos do Gillasio.
ARNAI.DO: o formidôvel

HALF promete não deixar que
Chico escape uma única vez.Ape
zar de muito destreinado espera'
não comprometer o SC-!J conjunto.
PERU': o veterano center-half

do Figuetrense diz que a vito
ria é. na certa e que espera ven- I
cer pela contagem de 4x 1. I

Faról

Para a pugna de hoje os pre

ÇQS estabelecidos foram os seguiu-
t�
Cadeiras na pista' 3$000
Ar1uibancadas 2$000
Geral 1 $000
Senhoras e senhoritas 1 $000

Juiz
O juiz escolhido para a par

tida foi o capitão Aldo Fernan
des, ilustre oficial da Polici3 Es
tadoal.

Doze F. C. x
Li!"'a S. c.

PASSANDO REVISTA
Com a aproximação do impcr

tante jogo de hoje, entre os titu-
lares da aristocracia, tivemos enol

---

sejo de entrevistar vários cracks, SATISFEI ro COi\1 O FI-

que assim se expressaram:
. GUEIRENSE

EWALDO: o !..adislau bran-

COMBINADO nA"

EDITAL Otavio
Cruz ou Lico YeYê

Marinheiro Procopio Gato
Gal�go, 1 ião,Nizeta,Beck,Calico.

A 6, dminiitração do Hospi
tal de Caridade desta Capital,
avisa aos interessados, que o Ir
mão Procurador Geral atenderá
a todos quantos te.nham negocios
a tClltar com o mesmo Hospital,
todos os dias uteis, com excep

çio dos .abados, das 14 as I 5

horas, á Praça 15 de Novembro
no. 16, loja.

COMBINADO nBn
Vilain

Fredi Cruz
BOlba,Emilio ou Chocolate,Tonico
Meyer, Miro, Abreu, Oscar ou

Pacneco e Schmidlin.

Nos scratchcs acima notarr.os

AADMINISTRAÇAO que foram contempladoa:

-------_._---------

Federa-
REDATOR: Carlos L. da Luz

da

x Lira
�t�ético.

------_ .... _-- _ .._---------._---

14 elementos da Capital. 2 elementos da A.S. V.L í • .thd houve pedimos aos colégas que todos os elementos da cornl i
7 elementos da A.C.O. Seleção mais imparcial serta interessados que a aponte. nado B, sejam inferiores aos do

2 eI. mentes da LE.C. impos ivel fazer-se e, se alguma Ni!o queremos diz.«, tambern, A, .pois que, aqueles treinados po-
W iW!f!f)���'" CP� &4#i�(I 'MUSttt I deriarn fa�e�, talvez com vanta-

'" "" gem substituições no A.

Iniernsrllonal M,achlnery Company ,I. o. c.

x

E sport:(:"�-
_)c.rnal

O enxadrista brasi ..
lelro Osvaldo Cruz,
empatou com o cam-

peão mundial
Alekine

I .

MONTE\TIDE'U, 12-E�
I' disputo do campeonato sul-ameri
cano de xadrês, o campeão mun

dial Alekine empatou com o bra-
sileiro Cruz no 36' lance.

Outro emoate
MONTEVIDE'U. 12 - O

I enxadrista brasileiro Trompowsky
empalou com o uruguaio Oliveira
no 21' lance da raftida em dis-
puta do campeonato sul-america
no de xadrês.

II Banhos de sol

I'e as crianci
nhas

Realizar-se-á hoje, no campo
dois grandiosos embates:
A's 14,30 horas -- Doze
A's 16 horas -- L\vai

ç( "disse-nos: Se me derem umas Do ex-redator esportivo deste

bôàs bolas, farei com que o Be- diario, acadêmico Paulo B. Bar-

tinho vá lastimar-se em casa, poi- bosa, recebemos o seguinte te le· ri ia... .."

logar de FUNDO é na cêrca. grama: O·�.DO'*$o ---� -----.�lt.----------���O�$�;G
Tenho confiança absoluta no meu «Venho, por intermédio do fJ� •
Pessoal, eis porque a vitória é in- brilhante matutino saudar o glo- � C r ·e' d 1111 t ft.. · M u t u o P r e dia· m .i,�

S
-

Rdiscutivel. rioso Figueirense por ter con- � V RI I �l! itva ocha e Oli·
OSCAR: o popular Cebola, o quietado o honroso titulo d� carn- '115 G vei ra foram vencidos

mignon Patesko catarinense, fez- peão do Estado de Santa Cata- � t�f !\10NTEVIDE'U, 12 - Na
nos a seguinte revelação: Se o fina. '\li PsgandoSe rnp re � partida disputada pelo campeona-
Doze perder a partida, abando- Ao grande clube barriga-verd- ,a � to sul-americano de xadrês o bra-
narei definitivamente o [ut-ból. faço os mais sincéros votes de G f � sileiro Sales Oliveira foi derrotado
Mostrarei aos medalhas do Lira [elicidedes para a temporada de ;� I � I pelo argentino \t1aderna no 24'
como se faz tira das magistrais e 1938. �;é I � I lance.
que o resultado do jogo não sur- Pedindo ao <lb�egado redator � I ! ''$
preenda o craneoso EWlldo. esportivo d '51a folha -r , C(lrlo� �� I

.

\'1f; I"J\ONTEVIDE'U, J 2-D,s-
IZURY:o ex-atacante do Lau- L. da Luz. a publíraçã' deste t� .�� putando o campeonato sul-arneri-

ro Müller e Três de Maio,::!e despacho, agradeço d i ate 0[0. � �� cano de xadrês, o chileno Letelier

ltajal, mostra-se otimista, dizendo. P4,ULO B. BAkBOSA ;O � derrotou o brasileiro S,lva Rccha
entre outras coisas, que passará �J � no 30' I.1OC. s.
incríveis driblings no temível Da"[O Combinado Catav inubio, e em quem mais se opuzér. ri nense como pode-
1fDANUBIO: o centro-médio. ria ser organ .zado
do� bo?s tempos do 2' qtJ�dIO do Depois do encontro entre os

Figueirense, pr���te: ate, vaz_ar cornbinaclos da L.F.F. e i\.C.O.,
I) ar�� confiado a �eho, e a nao do campeonato estadoal, que trcu

permitir que os falols. de Ewaldo
xe á esta capital o Caxias e,

se convertam em reahdad:. sendo já, sobejamente, conhecido
.

CHICO: Nao perderei � par- em Floridnopolis o Pen, beo. as"

Ilda, pOIS os pernas de pau do .im como o Ipiranga e Atle
Doze, são uns "ERADOS". fico, àe S. Francisco, nada nos !p
.

MILTON: o ,garoto revelação, impede de formar dois combina-,'
.rmão de Danub�o, promete fazer dos que seriam, em caso de ne-I��esaparece� o celebre. half Hen- cessidade e bem treinados. repre" �
nqu.e Montz. Para satlsfação dos sentantes da forç� máxi(fla do es-I!dozlstas �romet�,�m goal.

" porte bretão barnga-verde. !Zl�O. a vltor�a nos �orma. O confronto entre os esquadrões I\l�
O paVilhão do Lira, maIs uma I dessas zonas bem assim como c)s •
vez t(emular�. no mastro de honra. de ltaja] provou-nos que a bege- O
Confio no tIJolo do Ewaldo, na I monia do futeból neste Estado '"
�n��i��a.j.?__��r.r_.:... _n:_!§��d_a�: I

estd na capital,
Irmandade do Se- Ma•. voltando 1\0 assunto, di-

-·'tl9.aor Jesns dos Pas- remos que formariamos os cumbi·

808 e Dospit.' de nados da fórma seguinte:
Caridade

no pre
sente, para padfcerem no futuro;
outros são acometidos de perhlr
bações renais; oulros de embaraço
gastrico febril.

Para tratar destas ultimas per�

I
WALDYR e WALTER PACHECO, residente em J0ão turbações, quando se ac.om?anham

Pessôa, contemplados com o premio maior de 5: J 75$000 de diarréa, convém logo ao iai-

I cio. estabelf!cer Urila dieta alimen-
81 d 1 d ��'," '" a e rrt a r9o a e rf1 a rço ",j& tar, peescrevendo, ao mesmo telw

:: MAIS UM �RAND10SO SORT!.:(O NA ACREDITADA CFiED 1_ ! po. caseinatos de cabo e, sobJ'e�

�
�� tudo, o Eldofc.rrr.io da Casa Saí.::r

• TO MUTUO PREDIAL. -" PORTANTO � quecombateadiarréa,revestinàv:• NAo VACILE, FAÇA HOJE MESMO A SUA INSCRIÇAO e protetorameatc. as mucosas.

ti HABI LITAI-VOS I N SeREVEi-VOS ! G Usem-se, pois, os banhos de
• • sol e de mar, porque sãu ben..:E-
• Ia de Ma rço lB d ...� M d rço � cos. não esquecendo, porém, que_
G O o abuso é sempre périgoso, me

......G----_.;....---•••--------G•••••• mo às mais robustas conslitui�õe;
"

Engenheiros importadores • Rio

Abusa-se, em todo o mundo,
dos banhos de sol. Os médicos

I e higienistas, á vista dos aciden
tes graves imediatos ou tardios e

5 dos acidentes mortais nue têm
.. ocorrido, fazem grande 'plropagan
� da pelos jornais, afim de que o

ftI publico se acautele, usando com

� modt ração este grande reml:!dio

� ;
da llalutesa. que é o �ol.

� I Faz pena vêr I'dultos, jovens.
O !; clianças, por hOl as e horas, ás

� ! vezes sem qua.lquer agasalho na

O cabeça, e se Incandescerem aos

raios solares nas praias.
Muitos nada sofrem

Srs. Agricultor�es e Indust.riais !

.flumentp sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL. COMPj�ESSORES, BRI rADORES, NI

VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catálogos ao RepreSf ntante e Ven-

deoor exclUSIVO no Estado

1-1. AVIL.A
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140FON E 1561

Telegramas "Avila" Florianooolis

JURACY DE MELO NUNES. re

sidente em Itaicpolis. contemplada
com o premio maior de Rs.

5:175$000

EVALDIR GLlGl:-fE,V\YR. residente
em Tres Barras, conten:plado com
o premio maÍ0r de Rs. f: 17 5 $000

--------------
-------

,
",. ... , ...
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RECIFE,12 - A propo�� � =�__ .������.�_�������������������������������������,���=���do aproveitamento da mandioca, �A����V��O�!'!'Z���"!!'D�: O p O V O Proprletarle e Diretor Respnnsavel
em face do decreto que estabelece

J A I B O C A L
PROGRAMAS IDE HOJE""

o fabrico do pão mixto, o «Dia-
rio de Pernambuco» ouviu o sr.

Jaques Essinger, agricultor em

Goiana, onde possue boas plan
tações de mandioca, na proprie
dade <Megahó», proxima á vila de
Tejucupapo.
Entusiasta dos novos horison- RIO, 12 O presidente da Re-

tes que se abrem ao cultivo e publica assinou, na pasta da Guer:
ao aproveitamento da mandioca, ra, decretos exonerando o coronel
o sr. Jaques Essinger citou as

Raimundo Sampaio do comando da

bô 3a. divisão de cavalaria; o coronel
oas rendas que a outros paises Osvaldo Gordeiro de Faria do cargofornece essa lavoura indicando] de chefe do Estado Maior da 3a.

particularmente as colonias de Região Militar, por ter sido nomes

Java e Sumatra que cultivam a
do interventor no Rio Grande do

di I
'

I f ' Sul; o coronel Aventino Ribeiro, deman roca em arga esca a, orne- I diretor da Fabrica de Canos e Sa-
cendo á Holanda uma das suas bres para armas portateís, visto ter
mais fortes fontes . de receita. tido outra comissão; e o tenente

coronel Heitor Bustamante, do car

go de chefe da 2a. seção da Secre
taria do Conselho Superior da

Em Segurança Nacional, também por- ter tido outra comissão.
Aínda por decretos da mesma snrs. Angelo La Porta & Cia.

pasta fora� nomea�o_s: "o tenente- nome vastarnente conhecido", de
coronel AJatmar Víeíra Mascare- , .

nhas, da arma da aviação, para co-
norte a su! do pais. E�s como s.e

mandante da Escola de Avlação relata os fatos, d. Ernia Taddei,
A delicadissima fíliarana em

Not. cias recebidas de Juis de I Militar.; o coronel Avc�tino Ribe�ro I de nacionalidude a-gentina, em

côres naturais da FOX"'com a eu- Fóra, informam-nos ter falecido I· para
díretor da F31bnc.a de EstOJOS viajem de turismo para o norte

I id d di 2 d
e Espeletas de Artüharta; o tenen- d

'

d
..

dcantadora slar ANNABELLA e o naque a CI a e no la o cor- te-coronel Aor Teixeira dos Santos o pais, a quirru, quan o no por-
grande galã HENRY FONDA rente, o nosso presado coestadua- interinamente, chefe do Esta(l� to de São Francisco, um decimo

idUio eidano no sr. _Ernes�o. ]�mmel, emérito e M3�Ol' da 3a .. Re�iãó� M!litar.; e o do bilhete n·. 4.118, da extração
'f de. -

I
conhecido violinista. �aJor-Antomo .Carlo" Melo LIsboa, de 6 de janeiro do corrente anorala-se e urna produçao ma- . diretor da Fabrtca de Canos e Sa-

. ,

ravilhosa não só pela beleza de .

Ao q�e .s�bemos o querido ar- bres para armas portateís, e ?S fad?s lhe foram propICIOS,
seu entrecho como tambem pelo I

tis ta fOI vItlmad: t p�r uf en��- pOISda sorte §ra�de de J?O =:
colorido que apresenta e pelas I ncntame�td�'dcolns aI a o pe o ga 1- t?dS' a pxtr,açaol ês;e Ia Dcom'melodiosas partituras ue a emol-

ne e me I 0- ,ega .

.

CI lU com aque e n_umero. e r�·
duram.

q Os seus colegas e a sociedade n TEMPO gresso a Buenos AIres, onde resi-

Darão inicio ás sessões: além
de J uis. de �ór�, prestar�m todo U

.

de á r�a Zabala n' 1681, foi que
do complemento nacional da DFB,

o autxlio ao, inditoso mUSICO, teJ?-- I a r�fen.da senhora 'procurou os

um complemento rarissimo da
do a sua morte �ausado a L?alS Dep�u.tamento de Aé. ; e�CrIt�nml dos re�endos. conces-

Warner que nos st drvi I
Iunda consternaçao naquela cida-

-o t" C" -. i sionanos, em Florianópolis, onde
H mo' ra a rvma d JIi. nau )ca IV) I

. . .

Armída em números de sensa ão e., . . B
-

I"'" dlár] d E
lhe- fOI pago o premio, em che-

e t
.

R b C b
ç A Iamilia enlutada enviamos O ell.lm larlO a sta- que n' 28.569 contra o Bancon Te 0S quaIS a um a u ana -

A' ." ti'"
.

o tan<Yo La CUIIlpars'>a a D 'pezames. çao ero-c sma O oglca NacIOnal do Comercin.
b Iv , ansa

O d f r d
'

do Chicote, além de outros e que Alb seguFn? fe Is�r o
.

e dO sEnr.se intitula NOITE DE CABA- Previsões para o período das erto ana, unClOnano . a .s-
RET e mais ainda um rolo do

\ A V I S (I 18 horas de ontem ás 18 horas tia?a de Ferro Çentral do B.rasIl,
e",tupendo de hoje: resld�nte, na cId�de do RIO �e

.

I Tempo - Instavel passando a JaneIro a rua Barao de MesqUI' Festeja hoje o seu aniversario Esta folha foi ôntem distin·
Campo� Loho & Cia. comunica:n bom, com nebulosidade ta n' 632, portador ele um deci- natalicio a inteligente menina guída com a visita do brilhanteFOX AIRPLAN

I aos seus amigos e Íl"egrleses. que Temperatura-Estavei. mo do bilhete n' 2.478, premiado I Zelia, diléta filhinha do sr. Ja- escritor teatral paranaense, sr.
N.:WS N.20x30 mudaram o seu escrítorío comercial 'Ventos:-Variaveis, frescrs por I

com a sórte grande de 100 con- cinto Ayila da Luz, compentente J()sé Domaria, funcionario da Bi-
da rua Conselheiro IVIafra n· 35· sO-, vezes. I tos de réis na extração realizada guarda-livros da Penitenciaria. bliotéca Municipal de Curitiba.

que cOlltém as seguintes reporta· brado, para a rua Felípe Schmidt n+ As temperaturas extremas de quintacfeira 3 de fevereiro findo.j A's suas inr.meras amigtlÍnha O sr. José Domaria demorou-
gens de frisante atualidade: 39, esquina da rua Alvaro de Car- ontem, foram: maxima 27.0 e mi- Logo á apresentação da referid'i Zelia oferecerá uma farta mesa se rlurante largo tempo comnoscu

valho, pavimento térreo. nima 20.8 registradas, respecti- fração o felisardo f'nLrou na pos-; de dôces. em animada palestra, mostrando-
CHINA:-A guerra Sino-Jape- FloríanopoIrs. 12 je março de 1938. i vamente, ás 14..45 e 23.10 horas. se dos PACOTES. i se encantado cum a nt)ssa capital.

nêsa. São fáto� para os quais são SRA. MALVINA FREYESLE- Gratos somos da deferencia da

.
FRANÇA:-A viagem do mi-IVI·mos' Ouvl·mos o' e Ob , desnecessarJOs argumentos, tal o _BEN visita.

mstro Delbos. I·
servamos e conceito que sempre gozou na Decorre amanhã o aniversario

ERUU.:-Meninascalifornianas ���������������������������� opinião pública a inco,nfuncl,ivel- natalicio da exma. sra. d. Mal- CII�(Li?rI UNS ..

em biciclétas. t �AINHA DAS LOTERIAS. vina Freyeslc.ben, di�oa esposa I Vlil�� de �ag�es, .

em VIsIta a

INGLATERRA:-O rei da In-IQue o PINHO é mesmo competente Q'W I"e-
� _ I do maestro sr. Hugo F reye"leben, seus fW10S, nuto", blsnetos!'l te-

glat,erra pm Cornonaille. II forma§ � concel-tfts de qllalquel- Inala. ve- Farmacla de Planta0 I e alto funci0nario uo Tesouro do I tranetos enconLra-se nesta capi;
EE.UU.:-Nova Yv<'k prepara- ·Iha. --Vai..se a domicilio.-OFICINA - Roa I Estado. tal a veneranda senhora d. tolo

lse93P9a.ra a exposição mundial de I Saldan._ha Marinho" entl.e Jo.ão Pinto e Esi::J.rá de plantão hoje a Parmlt- Será pór isso a distinta ani- Arruda.

'11
da N. S. da Ap:ueclda, á rUR João versariante, muito homenageada

FRANÇA: - Homenagens aos II
radentes - Telefone" 1.436 Pinto. pelas suas grandes qualidades. VLLLiN'l'ES

herois do "Antares". (Via terrestre)
EE.UU.:-O mais moderno dos' A exma. sra. lIma Cahral Ma- Relação dos passageiros que

trens. DEl.· A' 1 5 D E M A R ç O chado, esposa do sr. Nelson viajaram pela Viação Cruzeiro
FRANÇA:-A festa do ski em Machado, comerciante nesta ca- Ltda.: - Esfrilda Kuntopp, José

Par:Ís. pital, vê pa,sar no dia de ama- Staback, Nair Alves, Rodolfo
EE.UU.:-Luta de boxeadores

A G R A N D E QUINZ�N.A DE MOVEIS
llhã o seu aniversario natalicio'jFraigyang, Americo Lope�, Felixnão profissionais. &ia SRA DULCE SA' DA LU7j Lenser,

Artur Melo, Waldu We�-, .

;:; .

. .� dhausen, Sonem Souza, Joao
De_fl�e amanha o amversano· Gonçalçes, Cesar Pereira, Aquili

Il�'ahcJO da ex.ma. �ra. d. Dulce
no Werner, Rosa Nunes, João

Sa da Luz,. ?lgmssHna consorte I Avila, Antonio Baier, Rafael Rech
do nosso dlstmto conterraneo sr.

e Henriq'.:te Sant'Ana
Arnoldo Lu:r., digno Tabelião de

.

NotaR,. e�n Joinvil03.
, . }llSSAS

A dIstmta dama que e mUIto R" rose-a' a a h- ,

71l"I· d
.

d '

h
. .�za ,m n a, as ,�

re aCIOna a e estIma a, sera oJe h C I d A'I I. .

I I I
. oras, na ape a o SI0 (,�

mUlto ctlmpnmenta! a pe a a aus- M d"d d I
-

J
.

..

d
en· ICI a e «rmao oaqmm,

plClOsa ata.

., missa em sufragio da alma de d.

Fazem anos hoje: Henriqueta Campinas, viuva do

a exma. sra. d. Maria Lacinia I saud_oso c�nterraneo major I�no
da Rosa, professora em S. José; cencIO Jose da Costa Campmas.

a exma. sra. d. Walda Ortiga Mensageiro
.

Fedrigo, viuva do nt)sso saudoso
p. Iconterraneo sr. João Fedrigo; aroquul

CINE ROYAL, ás 5, 6,30 e de 1k.nas COMPRAS ' o sr. Heitor Souza, professor
8,30 horas, nm delicado e como-

. 1lU·� • normalista. Recebemos o n·. 7, do nosso con-

vente estudo da alma feminina! frade MENSAGEIRO ·PAROQUIAL.
Uma obra prima do cinema!

_

NOIVADOS orgão da Catedral Metropolitana !!

t ddI'· V d 'C d-t que obedece á criteriosa direção de,- ...SEGUNDO AMOR, -Import nte- a en en o os preços .excepClonaMS as en as a i-e) o" Com a prendada srita. Felicio s. excia. revrna. o sr. Cones:»
com Lil Dagover. i a. serão Iimitada5 ao prazo de DEZ MEZES. Hatzky, professora da Escola Harry Bauer. Gratos pela visila.

I�··--------�----------------------------------------------------------------------\,

EO ,O líder dos Cinernas,...,HOJE, A's ,... 6 112 e 8 112 horas
������������������

�

MINGO, 13 DE MARÇO DE 1938 ,...- SESSOES ELEGANTES
A 20th .. CENTURY..FOX--apresenta com entusiasmo um filme� que pela sua magnifieiencia � uma belissima e apoteose á
Relesa e a sensibilidade de A N A B E L L "\" decididamente em sua suprema apresenta�ão

CIGANO

CARTAZES
DO DIA

ODI�ON�
cinemas

A'S 2 HORAS:
Vesperal Uder (infantíl)
Além do camplemento nacional

da DFB e de interessantes dese
nhos serão exibidos:

ADOHAVEL, uma suave ope
reta da Fox com Janet Gaynor e

Henry Garat.
TERRAS EM ALVOROÇO,um

"western" de classe com o cow

boy tenor Dick Foram, Arme Na
gel e o cavalo "maravilha" Smo
oke
e GUERREIROS DA MARI
NHA (5' e 6' episodios), o estar
recedor filme seriado com Granl
Withers, George Lewis e Ann
Rutherford.

-A'S 6,30 e 8,30 HORAS:
Sessões elegantes

Para amanhã em UnIco dia de
exibição Gloria Stuart e Walter
Pidgeon em

SEGREDO MAGNIFICO.

f::;INES COROADOS

CINE REX, ás. 6,30 e 8,30
horas,Greta Garbo e Robert Tay
lor, o novo par romanlico da téla
na obra prima de Alexandre Nu

mas, transportada a téla pela
Metro
A DAMA DAS CAMELIAS
Um romance enternecedor.

D

I c

o aproveitamento I

da mandioca AZ
L A D o

Mo9lifica�ões nos ai ...
to� postos do Exér

cito
Pagando sempre..
Dois )"etardatal·ios
)"eeelJe.m ago.·a 4)

seu quinhão

•

I ao. sa
Normal de Palhoça, contratou
caeamento o senhor Teofilo Schut,
residente nas Taquaras, naquele

ANIVERSARIOS

A Loteria do Estado de Santa
Catarina, que o vulgo apelidou

SR \. EUGENIA BRUEGGE-

com muita propriedade - rainha . MAN� .

das Loterias-econfirmando antigo . _Passa hoje o ar..lVersaI'l� nat?
habito que lhe é tradicional, aca- I

hCIO da exma. sra. d. Eug�l1la
ba de efetuar dois pagamentos á; Dal Grande Brueggemann, viuvá

boca do cofre. a dois felisardos do_nosso saudoso con terraneo sr.

retardatarios, �ada qual possui-
Joao Br.llPggemann. . .

dor de uma fração da sórte gran-I'
Possuidora de excepcionais do

de. Foi sempre êsse o caminho t,:s de bon�ade e �ozando na so

traçado e seguido pelos concessio- cledad� flonanopoh�ana de gran

narios da conceituada Loteria,
de �stI,?a, � respeita vel s�nhora
reecnera hoje grandes manifesta-
ções de estima. « A Gazeta» apre
senta os seus melhores votos de
felicidades.

município.

E:i>1LACES
Teve lugar, ôntern, o enlace

matrimonial do distin to jovem
Riccioti Queluz, funcionario es

tadual, C0m a gentil senhorinha
Branca Pawlak, distinta orna

mente da sociedade curitibana.
O ato civil que teve logar na

residencia do sr. Vicente Digia
COlDO, á rua Tirantes n. 64, foi
testemunhado, por parte do neivo,
pelo douto juiz sr. dr. Milito Ta
vares e sua exma. esposa d. Ne

nen Tavares; e por parte da noi
va, polo sr. Francisco Digiacomo
e senhora.
A cerimonia religiosa que teve

lugar na Catedral, [foi paraninfa
da, por parte do noivo, pelo sr.

Vicente Digiacomo e exma. es

posa; e por parte da noiva, pelo
sr. Humberto Nappi e senhora.

Ao jovem casal desejamos um

futuro ridentee feliz.

DR. ZENON LEITE

,I
' ....ft&iSSZ=

ln' •

Ernesto
mel

A data de amanhã, assinala a

passagem do natalicio do nosso

brilhante confrade na imprensa,
dr. Zenon Pereira Leite, digno
Inspetor da Alfandega desta Ca
pital.
Cavalheiro distintissimo, suas

primorosas qualidades de cara ter
e de fidalguia grangearam-lhc um

vasto circulo de relações em nos

sa capital.
O dia de amanhã, sendo para NASCUIENTOS

êle de festa, dar-lhe-a ensejo de Foi enriquecido o lar do nosso

reconhecer o apreço e a admira-I conterraneo sr. Agenor Alves e

ção em que é tido pelas inume-] de sua exma. sra. d. Luci Gaine
ras felicitações que irá receber. te Alveo, com o nascimento de
«A Gazeta» felicita-o, com os um robusto menino que na pia

votos mais sinceros, porque a batismal receberá o nome de Ar-
�

significativa data se repita por mando José. ""1" '

longos anos.
VISITAS

na
RUA

10 "..,. 15 e 20-1. de DESCONTOS
por l·ellova�ão de STOCK

NOIVOS CASADOSE •
•

Eis a vez

I L. I o
com o ineomparavel astro HENRY FONDA e ainda LESLIE BANKS e o celebre tenor JOHN MAC CORMACK� um film

inteiramente colorido pelo pt·oeesso técnicolor natural

t Nn Progí)'amaO A caminh? �e Mato Grosso-Nac. D. F. B. -Fox AirplaIlll News.20130 �om grande� repor-,_,..,Prel'os· 2$500 e 2$01\0;.]I I • tagens-NoIte deCabaret"um notavel compDemenff:o CDmo nunca vlram- Ballados,Cançoes� etc. � o" \.\ .

...... ...;...,.

�.,. "', 0_' ", ' ... �. '."-i'
_ .•....• _, .• _. __
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